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På sidorna 6 och 7 skriver Göran Marcusson om 
“ALTFLÖJTEN, JAMES BOND OCH FISKSOPPA” 
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Stipendiet, som är på 10 000 kronor, riktar sig till duktiga och utvecklingsinriktade 
ungdomar som spelar blås- eller slagverksinstrument. Sökande får vara upp till och 
med 19 år och bo i Västra Götaland eller Halland. Stipendiaten utses av en jury 
som bland annat består av framstående musiker från Göteborgsregionens musikliv.  
Stipendiet delas ut vid Göteborg Wind Orchestras vänföreningskonsert 28 augusti 
i Kronhuset i Göteborg.

Ansökan ska vara juryn tillhanda senast den 1 augusti 2019 och skickas in via e-post  
till per.graneld@me.com eller som brev till Per Graneld, Västra Hästskobacken 7A,  
443 32 Lerum.

Ansökan görs genom att skicka en inspelning, gärna film, där du framför mellan 
fem och tio minuters musik. Det är ett plus om du spelar musik från olika genrer 
eller stilar. Enklast är om du skickar musiken som bilagor eller länkar i ett mail, men 
vi kan också ta emot filerna på ett usb-minne.

I ansökan ska framgå namn, ålder, adress, e-postadress och telefon. Dessutom vill 
vi ha ett kort musikaliskt CV, namn på nuvarande lärare och framtidsplaner för ditt  
musicerande.

Välkommen med din ansökan!

Blåsare 
och 

slagverkare!

göteborg wind orchestras  
vänförening inbjuder till 

att söka: 

västsvenska 
blåsmusikstipendiet 

2019
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Vänbladet - medlemstidning för Vänföreningen GWO
Redaktör och ansvarig utgivare: Leif Lundin

adress: Persgärde 48, 437 33 Lindome

telefon: 0708-24 68 07, e-post: lubba@bredband2.com

Göteborg Wind Orchestras hemsida: www.gwo.se

Bästa vänner
När detta Vänblad sätts samman har vårsäsongens sista konsert just 
ägt rum, nämligen ”Sommarmusik och marscher”. En mycket bejublad 
konsert som innehöll melodier från de tre ”Sommarskivorna”, som spe-
lades in under sent 1990-tal. Man förstår att skivorna erhöll guldskiva 
för sitt stora antal sålda skivor.

Veckan innan, den 4 juni, upprepade GWO succén från förra året i 
Flunsåsparken, denna gång med Evelyn Jons som sångsolist och Niklas 
Willén som dirigent. 

Tomas Lind under Nationaldagskonserten.                Foto: Björn Samuelsson
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Nationaldagskonserten
Kronhusgården var fylld av en uppskattande publik som fyllde gården 
med samstämmig sång i ”Du gamla, Du fria”. Sångsolister var Tomas 
Lind och Micaela Sjöstedt från GöteborgsOperan.

Micaela Sjöstedt under nationaldagskonserten.         Foto: Björn Samuelsson
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Vad händer under hösten?
Ja, programmet är inte helt klart 

men här följer några fastställda konserter:

 1 augusti Jazz på svenskt vis. OBS! Ystads Teater 17 - 18.30

 10 augusti Göteborgs kulturfestival. Konsert på Kungstorget kl 14 - 15

 28 augusti Vänföreningskonsert (se separat inbjudan sista sidan)

 30 augusti Musical Highlights (Evelyn Jons) Kronhuset

 4 september Hyllningskonsert till Monica Z (Rigmor Gustafsson) Kronhuset

    5 september Hyllningskonsert till Monica Z (Rigmor Gustafsson) Kronhuset
Fylligare information fi nns på GWO:s hemsida gwo.se

GWO under bar himmel                                               Foto: Björn Samuelsson



Altfl öjten, James Bond och fi sksoppa  
Fodralet var nött och slitet. Han öppnade det snabbt och vant. Om jag nu väntat mig 
att se en skinande nyputsad altfl öjt i silver, mjukt vilande i sammetsfodrat etui, så var 
det jag nu såg den totala motsatsen. Den såg närmast vanvårdad ut. Men min vördnad 
var helt gränslös. 
-Vill du prova? Ett billigt kinesiskt märke...
Han skrattade till igen.
-Jag köpte den för 50 pund. Men, den låter fantastiskt! Pröva den!!!
Jag tvekade inte en sekund.  
Men den här historien började 15 år tidigare när jag mycket tidiga morgnar körde linje 
4 mellan Saltholmen och Mölndal. Den senaste Bondfi lmen, Octopussy, hade nyligen 
haft premiär. Den var lika bra som jag förväntat. Den gjorde ändå extra starkt intryck 
på mig då det var väldigt mycket fl öjt i musiken. Alla möjliga sorters fl öjter av van-
liga och ovanliga slag. Allt för att fånga stämningar där James Bond gjorde entré och 
lekte sig fram från cirkusar, indisk gatuliv till silkeslakan i eleganta sovrum. Genom 
vänner fi ck jag snart reda på att han som troligen hanterade fl öjterna vid inspelningen 
var en fl öjtist i London vid namn Adrian Brett. Vilken hjälte. Jag hade snabbt skaff at 
mig en inspelning som jag fi ck över på kassettband. Musiken gick varm i min walk-
man. Ofta åkte lurarna på när det var dåligt med folk i spårvagnen och självklart vid 
ändhållplatserna. Jag var förtrollad. Framför allt av altfl öjten som lät helt magiskt. 
Vilken klang... Det gav inspiration till timmar att öva på kvällarna nere vid Spårvägens 
musikkår. Drömmen klarnade att en vacker dag spela just det jag lyssnade till. 
Det dröjde inte länge innan vi skaff ade noter till Spårvägens Musikkår på ett helt 
nytt arrangemang med de senaste Bondlåtarna. ”All Time High” från Octopussy var 
självklart med. Till min besvikelse var de eleganta melodierna då mest lagda i valthorn. 
Men arret var snyggt och välskrivet. Vi spelade det ofta med stor succé, framför allt 
med förfriskad publik, i musikpaviljongen på Liseberg. 
Kring 1996 blev det bestämt att jag skulle göra en Cd- inspelning som solist med 
musikkåren som då hette GöteborgsMusiken. Tillsammans med Jerker Johansson, som 
skulle arrangera en del och dirigera inspelningen, så kikade vi på All Time High. Med 
en del förändringar kunde vi göra låten med Altfl öjt som soloinstrument. Inspelningen 
något år senare sammanföll med att jag tillfälligt var ledig från orkestern för att vara i 
London en tid. Men jag kunde komma hem de nödvändiga dagarna som låg lite spridda 
i tid.
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Ett par veckor före inspelningen var jag på en härlig konsert i London med bland andra 
mästarfl öjtisten ”Wibb” Bennett på scenen och massor av kända och okända fl öjtister 
i publiken. Efteråt var det fest hemma hos Wibb. Alla man ville känna var där. Vi min-
glade och sedan serverades det orientalisk fi sksoppa. Mitt emot mig över bordet satt 
Adrian Brett. I fi sksoppan skymtade en bläckfi sk. Jag skrattade till och lyfte min sked 
mot Adrian. 
-Adrian... Look, if I say Octopussy...?
Han storskrattade. 
-It’s ME, it’s ME!
Vilket sammanträff ande. 
Han berättade målande om inspelningen. 
Anekdoter om regissören Albert Broccolis 
något bristfälliga kunskaper om etniska fl ö-
jter och hur man löst ormtjusarens fl öjtspel 
när Roger More går förbi på gatan. Enas-
tående att få höra. Jag berömde hans altfl ö-
jtspel och berättade vad det betytt för mig. 
Han blinkade till mej över bordet. 
”Jag bor här hos Wibb i natt. Altfl öjten är här, 
på övervåningen. Vill du se den??? 
Så stod jag då där och höll i just det instru-
ment som hållit mig vaken så många tidiga 
morgnar 15 år tidigare. Jag spelade All Time 
High. Flöjten var lite svårhanterlig och något 
otät. Men vilken känsla. Adrian log och såg 
mig i ögonen.  
-Vill du låna den för din inspelning?
Jag var stum. 
Tanken svindlade. 
Efter moget övervägande och en del praktiska 
aspekter så var vi båda överens om att min sprillans nya egna altfl öjt nog trots allt var 
ett bättre alternativ. Men, än en gång hade det visat sig att verkligheten är förbluff ande 
lik ens vildaste drömmar.

            - Göran Marcusson
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VD Kristian Jörgensen

Hej alla GWO-vänner!
Nu är sommaren nära och vi i GWO går snart in 
i en välförtjänt ledighet.Det har varit en väldigt 
bra vår musikaliskt med många uppskattade 
konserter men tyvärr också en fortsatt osäkerhet 
kring vår framtida ekonomi. Som jag skrev i för-
ra Vänbladet beviljades vi verksamhetsstöd för 
2019 först i december 2018 från Göteborgs Stads 
Kulturnämnd. Detta besked gjorde att vi kortsik-
tigt kunde andas ut. Kort därefter fi ck vi tyvärr 
indikationer om kraftigt aviserade hyreshöjningar 
för Kronhuset så i skrivande stund är det fortsatt 
orkesterns ekonomi och fortlevnad som är mycket 
av vårt huvudfokus. Vi hoppas dock på långsiktiga 
positiva besked både vad gäller stöd till verksam-
heten och en rimlig hyresnivå så vi kan koncentre-
ra oss på det vi är bäst på; att leverera fantastisk 
musik även framöver.

Musikaliskt har våren, som vanligt när det gäller 
GWO, inneburit en stor bredd där vi bland annat gav en konsert med Stravinskij och 
Boulanger under dirigenten Cathrine Winnes ledning. Den kvällen sammanföll med 
det uppskattade programmet i SVT ”She composes like a man” där Cathrine som 
programledare satte ljus på kvinnliga tonsättarprofi ler genom historien. En mycket 
uppskattad konsert. Vi har genomfört en klimatsmart musikalisk jorden runt resa i 
skolkonserten ”Planeten Tellus” där vår egen Anders Lundin både dirigerade och var 
historieberättare till mängder av skolbarns förtjusning. GWO gästades i mars av Philip 
Cobb, solotrumpetare vid London Symphony Orchestra och publiken i ett fullsatt Kro-
nhus njöt av ett fantastiskt samspel mellan orkester och solist. Vår egen Niklas Willén 
tog tillsammans med Carina M Johansson med publiken på ett musikaliskt porträtt av 
London som var väldigt uppskattat där Carina både berättade och sjöng tillsammans 
med orkestern.

Vårens absoluta publika höjdpunkt var vår hyllning och tolkning av QUEEN där vi 
fyllde både Göteborgs Operan och Lorensbergsteatern innan vi gav oss ut och spelade 
inför  fulla hus i regionen.       
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Som ni säkert noterat ge-
nomförde vi också en stor 
satsning när vi ihop med 
blåsmusikvänner i Göte-
borg och Västra Götaland 
arrangerade det nationel-
la initiativet Blåsmusik-
ens Dag den 18:e maj 
i Göteborg. Kronhus-
gården och Kronhuset 
var hela dagen fyllda 
av ungdoms och kultur-
skoleorkestrar, amatö-rer 
och blåsmusikprofi -ler 
parallellt som viktiga 
samtal och intervjuer 
hölls från scenen kring 
Blåsmusikens framtid. 
GWO avrundade kvällen 
med en bejublad konsert 
tillsammans med Hem-
värnets Musikkår och 
alla som besökte dagen var överens om att detta var en succépremiär för Blåsmusikens 
Dag och en härlig GWO-kväll.
Därefter fi ck ett mycket vackert och väldigt omtyckt program ”Den svenska romantik-
en” signerat Niklas Willén avsluta maj innan vi strax ger oss ut för ett par utomhuskon-
serter innan sommarlovet börjar.

I år kommer vårt säsongsprogram ut först i höst varför jag verkligen uppmuntrar er alla 
att besöka vår hemsida www.gwo.se där alla konserter presenteras löpande.

Den 28:e augusti ser vi fram emot att få bjuda in er till årets Vänförenings konsert där 
du som medlem har fri entré (se information på gwo.se och på annan plats i Vänbla-
det). Ni som medlemmar är oerhört viktiga för vår verksamhet och som ett ytterligare 
tecken på detta erbjuds ni nu en än mer fördelaktig rabatt vid biljettköp till ordinarie 
konserter. Ta verkligen chansen och kom och besök oss i höst. Vågar utlova fi na up-
plevelser.

Ha en fi n sommar så syns vi i Kronhuset!  - Kristian Jörgensen, VD

VD Kristian Jörgensen under Blåsmusikens Dag
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Lars Gahrn, fi losofi e doktor och verksam i Mölndals Hembygdsförening bidrar 

med ett fylligt reportage om årets första marschkonsert vilket vi tackar varmt för.

Två västsvenska tonsättare lyftes fram 
av Göteborg Wind Orchestra

Åhörarna jublade, och stämningen var vänlig och glad, när Göteborg Wind Orchestra 
på sin konsert onsdagen den 30 januari 2019 lyfte fram två västsvenska tonsättare, 
nämligen militärmusiknestorn Ingvar Leion (född 1930) och det unga stjärnskottet 
Martina Norén från Hemvärnets Musikkår i Göteborg. De hade båda skrivit marscher, 
som kunde mäta sig med klassikerna.

Tonsättare från Mölndal
Leions far fi ck anställning vid Samuelsons Strumpfabrik i Mölndal och hade tjänste-
bostad i denna fastighet (Kvarnbygatan 12). När strumpmaskinerna hade stoppats för 
dagen, stod Ingvar och tränade på trombon i de stora maskinhallarna. Han blev medlem 
i IOGT-orkestern, som tränade i ordenshuset vid Grevedämmet (mitt emot Grevedäm-
mets skola, några hundra meter från Leions barndomshem). Sin första marsch kom-
ponerade han vid sexton års ålder, närmare bestämt 1947. Den uruppfördes samma år 
i stads¬huset vid gamla torget (Kvarnbygatan 43) av IOGT-orkestern. Marschen var 
tillägnad någon av de stora gestalterna inom denna nykterhetsorganisation, men Leion 
kommer inte nu ihåg vem det var. Han har förlorat noterna, där namnet stod skrivet. 
I efterhand har han dock skrivit ner marschen på nytt så som han minns den. Origi-
nalnoterna till trion (det vill säga mellansatsen) i marschen har han dock kvar, men i 
övrigt kan marschen nu vara något förändrad. Han är inte säker på, att han mindes den 
helt rätt.

Visslingar i varuhus
Första marschen komponerades alltså 1947. Den senaste, den som uruppfördes i Kro-
nhuset den 30 januari 2019, tillkom 2018 och var så ny, att den ännu inte hade fått 
något namn. Tills vidare kallas den ”Marsch i Dess/Cess”. Tillkomsten är egenartad. 
Leion brukar vissla, när han går i varuhus. Så småningom slogs han av tanken, att han 
borde skriva ner de melodier, som han på detta sätt improviserade fram. Han gjorde så, 
och på detta sätt fi ck han melodin till denna marsch. Trion hämtade han från en tolv 
år gammal marsch, som han hade komponerat för att högtidlighålla sin och sina offi  -
cerskamraters offi  cersexamina på Karlberg 1974(??). Denna marsch har aldrig blivit 
spelad, och därför använde han trion även till den nya marschen, som skrevs med tanke 
på Göteborg Wind Orchestras instrument-
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uppsättning. Det är mycket svårt att få orkestrar att spela nya musikstycken, men försö-
ka duger, och framför allt kostar det ingenting. Leion sitter och arbetar vid sin dator. 
Med ett tryck på datorn vidarebefordrade han noterna till orkestern. I Göteborg insåg 
man marschens värde och satte upp den på spellistan.

Den andra tonsättaren är Martina Norén, som spelar i Hemvärnets musikkår i Göte-
borg. Även mor och far spelar i denna musikkår, och de gav alltså sitt musikintresse i 
arv till sin dotter, som håller på att utbilda sig till musikalartist. Martina går i skrivande 
stund på Balettakademien här i Göteborg, och har tidigare studerat trumpet¬spelan-
dets konst vid Artisten i samma stad. Hon erhöll Vänföreningen GWO:s stipendium 
år 2011. Hennes bidrag till konserten, Elfsborgsmarschen, är ett beställningsverk från 
2013, och var hennes förstlingsverk. Mellan Ingvar Leions och Martina Noréns första 
verk ligger alltså närmare sjuttio år. Hennes verk kändes fullgånget, melodiskt men 
samtidigt stundtals kraftfullt kärvt och stramt. Det kunde enligt min uppfattning jäm-
föras med marschklassikerna. Detsamma gäller Leions marsch, som är glad, lätt och 
kraftfull samt givetvis väldigt melodiös. ”Vid min ålder borde man egentligen inte 
komponera längre”, sade han anspråkslöst före konserten, men dirigenten för aftonen, 
David Björkman, tänkte inte alls i de banorna. Han uppmanade avslutningsvis de båda 
tonsättarna: ”Skriv så mycket ni kan!”

Martina Norén efter ett framträdande                                      Foto: Leif Lundin
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Många marscher på programmet
David Björkman är en mycket sakkunnig bedömare. Han är dirigent och konstnärlig 
ledare för Livgardets dragonmusikkår, som ingår i beridna vaktparaden i Stockholm. 
Han om någon är sakkunnig vad gäller marscher, och han gav alltså både Ingvar Leion 
och Martina Norén högt betyg. Konserten hette ”Marsch, uvertyr & vals” och innehöll 
många marscher. Av femton nummer var tolv marscher. Denna övervikt för marscherna 
var ett klokt drag. Marscherna är skrivna för blåsorkestrar och är därför mer lämpade 
för en blåsorkester som Göteborg Wind Orchestra än många andra musikstycken. Vi 
fi ck höra marscher av de stora kompositörerna Sam Rydberg (”Under fredsfanan” och 
”På post för Sverige”), Per Berg (”Hertigen av Västerbotten”), Per Grundström (”Gen-
eral Cederschiöld”) och Viktor Widqvist (”Mälardrottningen” och ”Norrlandsfärg-
er”). Extranummer var ”Dragonerna komma”. Klokt nog omväxlade man med några 
ovanliga stycken: ”Kungl. Sundsvalls luftvärnsregementes marsch” av Bengt Ohlsson, 
”Country Band March” av Charles Ives och ”Marsch nach Motiven der Oper Moses” 
av Gioacchino Rossini. Därutöver fi ck vi höra uvertyren till ”Barberaren i Sevilla” av 
Gioacchino Rossini, ”Vals i E-moll” ur Opus 62 av Jakob Adolf Hägg samt ”Gold und 
Silber Walzerklänge” av Franz Lehár. Man tycker, att Hägg, som var romantiker, borde 
ha kunnat åstadkomma ett romantiskt namn på sin vals!

Tonsättare uppmuntras
Göteborg Wind Orchestra gör en viktig insats genom att lyfta fram västsvenska tonsät-
tare som Leion och Norén. Om kompositionerna inte lämnar skrivbordslådan eller da-
torn, kan även den mest brinnande tonsättare förlora arbetslusten. Orkestern gör en stor 
insats genom att spela deras verk. Detta intresse är självklart mycket uppmuntrande 
och kan på sikt leda till fl er värdefulla verk. Leion var vid sitt bästa lynne, när vi träf-
fades före konserten, och Martina Norén strålade av glädje efteråt, när hon hade hört 
sin marsch spelas och fått möta stor uppskattning. Sådana stunder kan en tonsättare och 
kulturarbetare leva av länge. Orkesterns vänförening gjorde som vanligt viktiga insats-
er. Medlemmarna är intresserade av musiken och kan mycket. De lever med i framgån-
garna och skapar en vänlig och välkomnande stämning, när de tar emot besökarna.  
Dessutom säljs cd-skivor, som orkestern har spelat in. Försäljaren är mycket omtyckt 
för sitt vänliga och trevliga sätt. Dessutom får han mycket uppskattning för sin ”härli-
ga göteborgska”. När man ser hans cd-skivor blir man imponerad av orkesterns stora 
bredd. För att få nya intryck och uppslag har man mycket ofta gästdirigenter. David 
Björkman var ett mycket lämpligt val. Han vet hur en marsch skall låta, och han vet att 
framstående tonsättare skall uppmuntras.    - Lars Gahrn
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Göran Selmerborn 
har avlidit

Under februari månad nåddes vi av beske-
det att förre saxofonisten i GWO, Göran 
Selmerborn, gått ur tiden. Han började i 
dåvarande ”Spårvägens Musikkår” 1982 
och gick i pension sommaren 2006 efter 
tjugofyra års tjänst. Han var alltså med på 
den tiden man körde buss eller spårvagn 
i kombination med musicerandet. Göran 
var en lugn, sansad och mysig man som vi 
minns med saknad.
Den som vill höra honom spela kan göra 
det på skivan ”At Work” där han spelar 
solo i ”Interlude Romantique”. Väl värt att 
lyssna till.

Erland Larsson 
90 år

Ytterligare en av våra trogna medlemmar 
har passerat den aktningsvärda åldern av 
90 år. Erland Larsson heter han och är en 
pigg ”yngling” som tycker om musik, all-
tifrån klassiskt till hårdrock. Dock ställer 
han sig tvekande, för att inte säga kallsin-
nig, till dansbandsmusik. Men man kan ju 
inte tycka om allt. Erland har varit aktiv 
idrottsman i Mölndals AIK som löpare och 
var med i klubben från tidig start. Han är 
en av de få svenskar som sprungit med den 

olympiska elden, nämligen år 1950 då vinter-OS ägde rum i Oslo. Elden passerade då 
Kållered med bl a Erlands hjälp. År 1951 startade han företaget ”Kållereds ramlist” där 
han varit verksam så sent som till förra året. Vi hälsar Erland mycket välkommen till 
framtida konserter i Kronhuset.

Göran Selmerborn

Erland Larsson         Foto: Leif Lundin
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A musical portrait of London
Ett välfyllt Kronhus fi ck njuta av en både lättsam, pampig och spektakulär konsert i 
serien om musik från världens storstäder. Carina Johansson skötte berättande och sång 
med den äran. Konserten var tidsmässigt lång, nästan 2,5 timmar, men publiken ville 
ändå höra mer och applåderade och stampade fram ett extranummer. En mycket väl 
sammansatt konsert som GWO och kvällens dirigent, Niklas Willén, har all heder av.

Carina Johansson
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Årsberättelsen
Styrelsen för Vänföreningen GWO avger härmed följande årsberättelse för år 2018.

Styrelsen har bestått av följande medlemmar:
Ordf.  Leif Lundin
V. ordf.  Josef Helperin
Sekreterare Eva Nilsson
Kassör  Eddie Odmyr
Orkesterrepr. Stig Emker
Suppleanter Hans-Erich Christenson, Brita Thorell 

Styrelsen har, sedan förra årsmötet, haft fem protokollförda möten samt ett kon-
stituerande.

Vänbladet har utkommit med tre nummer.

Föreningsmedlemmar har under året stått för skivförsäljning vid samtliga konserter i 
Kronhuset, på Kronhusgården och på Götaplatsen och i Flunsåsparken.

Genom att ingen kaff eförsäljning har bedrivits har föreningens intäkter blivit betydligt 
lägre än tidigare år men vi har trots det kunnat avsätta en summa av 35.000:- som ett 
allmänt bidrag till GWO:s verksamhet.

Föreningens stipendium, Västsvenska Blåsmusikstipendiet på 10.000:- kronor, de-
lades ut under Vänföreningskonserten i Kronhuset den 12 april. Stipendiat var fl öjtis-
ten Astrid Lagg från Vänersborg.
Genom att höja stipendiesumman och bara ge den till en sökande uppnåddes målsättnin-
gen att få fl era sökanden till stipendiet, vilket var en uttalad avsikt.
Beslut har tagits om att, i fortsättningen, överlämna stipendiet i samband med nation-
aldagsfi randet på Kronhusgården då vanligtvis en stor publik är samlad.
Styrelsen tackar både medlemmar och orkester för det gångna året och ser fram emot nästa.
Leif Lundin, ordförande Eva Nilsson, sekreterare Josef Helperin, vice ordf.   
            Eddie Odmyr, kassör                  Stig Emker, orkesterrepresentant

Årsmötet
Den 26 februari hölls årsmöte där sedvanliga frågor avhandlades. Styrelsen 
består under år 2019 av följande personer: Ordförande Leif Lundin, Vice ordf. 
Josef Helperin, Sekreterare Eva Nilsson, Kassör Eddie Odmyr, Orkesterrepresen-
tant (ej meddelad), Ledamöter Hans-Erich Christenson, Stig Emker.



VÄNFÖRENINGENS KONSERT 
I KRONHUSET 
ONSDAG 28 AUGUSTI KL 18.00
Vi har härmed det stora nöjet att hälsa vänföreningens 
medlemmar till årets konsert som ges exklusivt för 
medlemmar den 28 augusti! 

I år dirigeras konserten av Niklas Willén som valt ut ett 
antal guldkorn ur orkesterns breda repertoar. 
Konserten är gratis för medlemmar. 
Vill du ta med en gäst går det bra 
mot att personen löser medlemskap på plats 
till priset av endast 125 kr/år.

Boka din fribiljett snarast genom att skicka ett mail till 
ordförande Leif Lundin på lubba@bredband2.com 
eller ring 070-824 68 07.

Kvällen avslutas med ett trevligt mingel 
med musiker och dirigent på andra våningen 
i Kronhuset i Foajé Carl XI där vänföreningen 
bjuder på enklare förtäring och dryck.

Varmt välkomna!

Göteborg Wind Orchestra


